
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
          EENN  GGAAMMMMAALL  FFAAMMIILLJJEESSKKAANNDDAALL  

((UUrr  FFaalluu  DDoommssaaggaass  DDoommbbookk  ffrråånn  11772200))  
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PPRROOLLOOGG  
  
NNaammnneett  KKlliinnggbbeerrgg  ttooggss  ii  sslluutteett  aavv  11660000--ttaalleett  aavv  ttvvåå  ssyyssttrraarr  BBeeaattaa  oocchh  AAnnnnaa  ppåå  
SStt..  KKlliinnggssbboo  ii  DDaallaarrnnaa..  AAnnnnaa  ggiiffttee  ssiigg  mmeedd  llaannttmmäättaarreenn  CCaarrll  EEkkmmaann..  DDee  
ffllyyttttaaddee  ttiillll  SSuunnddbboorrnn,,  fföörrsstt  ttiillll  HHyyttttnnääss  oocchh  sseeddaann  ttiillll  SSaannddssbbeerrgg..  DDee  ffiicckk  fflleerraa  
bbaarrnn,,  bbllaanndd  ddeemm  ssoonneenn  CCaarrll  ssoomm  vvii  hhäärrssttaammmmaarr  iiffrråånn  ((ssee  ssttaammttaavvllaann  ppåå  ssiissttaa  
ssiiddaann))..  BBaarrnneenn  ttoogg  mmooddeerrnnss  eefftteerrnnaammnn,,  ttyyddlliiggeenn  eefftteerrssoomm  CCaarrll  EEkkmmaann  11772200  ii  
SStt..  TTuunnaa  ddöömmddeess  fföörr  bbeeddrrääggeerrii..  DDoommeenn  ffäällllddeess  ssoomm  ffrraammggåårr  nneeddaann  vviidd  ttiinngg  ssoomm  
hhööllllss  ii  FFoorrnnbbyy,,  ddvvss  ddäärr  UUllllaa  oocchh  BBoo  nnuu  bboorr..  DDeenn  ssoomm  uuttssaatttteess  fföörr  bbeeddrrääggeerriieett,,  
EErriicchh  EErrssssoonn,,  bbooddddee  ii  HHöönnssaarrvveett,,  nnuummeerraa  eenn  ddeell  aavv  BBoorrlläännggee  ppåå  
bbeerrggsssslluuttttnniinnggeenn  öösstteerr  oomm  DDaalläällvveenn  oovvaannfföörr  DDoommnnaarrvveett..  
  
DDeennnnaa  ddoomm  äärr  aallllttssåå  aannlleeddnniinnggeenn  ttiillll  aatttt  ssllääkktteenn  hheetteerr  KKlliinnggbbeerrgg  oocchh  iinnttee  
EEkkmmaann,,  oocchh  jjaagg  lleettaaddee  ddäärrfföörr  ii  ssoommrraass  uupppp  ddoommbbookkeenn  ppåå  llaannddssaarrkkiivveett  ii  
UUppppssaallaa..  DDeett  vviissaaddee  ssiigg  ddoocckk  aatttt  rräätttteeggåånnggsspprroottookkoolllleett  äärr  ppåå  öövveerr  110000  ssiiddoorr  
((rräätttteeggåånnggeenn  hhööllll  ppåå  eenn  vveecckkaa,,  33  ––  99  aauugguussttii  11772200,,  vviidd  eetttt  eexxttrraa  ttiinngg  fföörr  eennbbaarrtt  
ddeettttaa  mmååll))  oocchh  aatttt  jjaagg  iinnttee  kkllaarraaddee  aavv  aatttt  lläässaa  hhaannddssttiilleenn..  EEmmeelllleerrttiidd  ssåågg  jjaagg  
nnyylliiggeenn  eenn  aannnnoonnss  ii  eenn  ssllääkkttffoorrsskknniinnggssttiiddsskkrriifftt  ddäärr  eenn  ff..dd..  aarrkkiivvaarriiee  vviidd  
rriikkssaarrkkiivveett,,  RRuutthh  HHaannssssoonn,,  eerrbbjjöödd  ssiigg  ssöökkaa  oocchh  ggöörraa  eexxcceerrpptteerr  uurr  aarrkkiivv,,  oocchh  jjaagg  
lläätt  hheennnnee  sskkrriivvaa  aavv  bböörrjjaann  oocchh  sslluutteett,,  iinnkklluussiivvee  ssjjäällvvaa  ddoommeenn..  
  
AAvvsskkrriifftteenn  äärr  uuttfföörrdd  ffrråånn  mmiikkrrooffiillmm  2200  KKLLHHAA  SSEERRIIEE  XXII  AA::II::1133  11772200--DD5599668888,,  
kkoorrtt  1166//1188..  AAvvsskkrriifftteenn  äärr  uuttsskkrriivveenn  oocchh  nnååggoott  fföörrbbäättttrraadd  ppåå  ttiinnggssppllaattsseenn  aavv  BBoo  
JJaannssoonn,,  ssoomm  vviillll  ggee  fföölljjaannddee  sspprrååkklliiggaa  kkoommmmeennttaarr::    
  PPåå  11770000--ttaalleett  ffaannnnss  iinnggaa  rreegglleerr  fföörr  ssttaavvnniinngg,,  iinnggeett  äärr  rräätttt  eelllleerr  ffeell,,  oocchh  
mmaann  fföölljjddee  ssåå  ggootttt  mmaann  kkuunnddee  bbrruukkeett  ffrråånn  KKuunnggll..  MMaajj::ttss  sskkrriivveellsseerr..  DDeettttaa  
iinnnneebbäärr  aatttt  ssttaavvnniinnggeenn  ii  eetttt  oocchh  ssaammmmaa  ddookkuummeenntt  kkaann  vvaarraa  mmyycckkeett  
iinnkkoonnsseekkvveenntt,,  hhäärr  tt..eexx..  eefftttteerr//eefftteerr  lliikkssoomm  ssttaavvnniinnggeenn  mmeedd  ssttoorr  
bbeeggyynnnneellsseebbookkssttaavv..  II  eetttt  ddookkuummeenntt  ssoomm  ddeettttaa  kkaann  oocckkssåå  fflleerraa  sseekkrreetteerraarree  hhaa  
sskkrriivviitt,,  vvaarr  oocchh  eenn  mmeedd  ssiinn  ssttaavvnniinngg..  II  ddeettttaa  ddookkuummeenntt  äärr  ssåålluunnddaa  ttyyddlliigg  eenn  vviissss  
sskkiillllnnaadd  mmeellllaann  bböörrjjaann  oocchh  sslluutteett..  MMööjjlliiggtt  äärr  oocckkssåå  aatttt  aarrkkiivvaarriieenn  ssoomm  ggjjoorrtt  
aavvsskkrriifftteenn  ggjjoorrtt  ttoollkknniinnggssmmiissssttaagg  iibbllaanndd,,  ddåå  ssiiddoorrnnaa  ii  DDoommbbookkeenn  äärr  mmyycckkeett  
ssvvåårrttoollkkaaddee  bbll..aa..  ppggaa  sskkaaddoorr..  
  
TTeecckkeennfföörrkkllaarriinnggaarr  
––––––  bbeetteecckknnaarr  eetttt  eelllleerr  fflleerraa  oolläässlliiggaa  oorrdd  lliikkssoomm  oolläässlliigg  ddeell  aavv  oorrdd;;  ffrraammfföörr  aalllltt        
fföörreekkoommmmeerr  ssååddaanntt  ii  bböörrjjaann  aavv  nnyy  ssiiddaa  ii  ddoommbbookkeenn;;  
[[......]]  oorrddfföörrkkllaarriinnggaarr  eelllleerr  fföörrmmooddaannddeenn;;  
((??))  iinnnneebbäärr  aatttt  aarrkkiivvaarriieenn  --  eelllleerr  iibbllaanndd  uuttsskkrriivvaarreenn  --  äärr  oossääkkeerr  oomm  ttoollkknniinnggeenn  aavv  
  sskkrriifftteenn..  
  
MMaarrss  11999966,,    SSvvaannttee  JJaannssoonn  
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UUrr    DDoommbbookk  11772200,,  KKooppppaarrbbeerrggss  lläänn,,  FFaalluu  DDoommssaaggaa,,  SSttoorraa  TTuunnaa  SSnn,,  SSäätteerrss  
lläänn  11772200..  
  
  
    

  AAnnnnoo  11772200  dd  33  oocchh  sseeqqqq    [[==  fflleerraa  fföölljjaannddee]]  AAuugguussttii  hhööllllzz        
  eexxttrraaoorrddiinnaarriiee  TTiinngg  uutthhii  SSttoorraa  TThhuunnaa  oocchh  FFoorrnnbbyy,,          

nnäärrwwaarraannddee  CCrroonnoonneess  BBeeffaallllnniinnggssmmaann  WWäällbbeettrrooddddee  NNiillllss  GGaahhnn  oocchh  
EEeeddsswwuurrnnee  NNäämmbbddeenn  jjäämmttee  ggooddee  mmäänn  fflleerree..    

BBooookkhhåållllaarreenn  BBeennggtt  WWaahhllbbeerrgg  ii  HHyyttttiinngg,,  JJoohhaann  CCaarrllssssoonn  ii  HHooffggåårrddeenn,,  MMaatthhiiaass  
ÄÄllgg  ii  LLeeeerrbbääcckkeenn,,  AAnnddeerrss  JJöörraannssssoonn  ii  OOffwwaannddaahhll,,  PPeehhrr  JJoohhaannssssoonn  ii  FFoorrssssaa,,  
JJoohhaann  JJoohhaannssssoonn  ii  NNoohhllaannbbeerrgg,,  EErriicckk  JJoohhaannssssoonn  ii  ––––bbeerrgg,,  EErriicckk  MMaattssoonn  ii  
HHeessssee,,  LLaarrss  EErriikkssssoonn  ii  IIuullsseebboo,,  OOllooff  AAnnddeerrssssoonn  ((??))  ii  SSwwäärrddssiiöö,,  MMaattss  EErrssssoonn  ii  
FFäärrjjeennääss..    
  UUtthhii  NNäämmbbddeemmaannnneennss  AAnnddeerrss  AAnnddeerrssssoonnss  ii  SSoollffwweerrbboo  ssttäällllee,,  ssoomm  nnuu  
ssiiuukk  oocchh  ffrråånnwwaarraannddee  äärr,,  aannttoogg  eefftttteerr  aaffllaaggdd  EEeedd  ggiiäässttggiiffwwaarreenn  AAnnddeerrss  
RRaammbbeerrgg  ddeennnnaa  ggåånnggeenn  aatttt  ssiittttiiaa  ii  RRäätttteenn..  
  FFöörreettooggss  nnuu  wweeddeerrbböörrlliigg  iinnqquuiissiittiioonn  oocchh  rraannssaakknniinngg  ööffwweerr  ddeett  ccrriimmeenn  
ffaallssii  [[==bbeeddrrääggeerriibbrrootttt]],,  ssoomm  hhööggwwäällbboorrnnee  HHeerrrr  BBaarroonn  oocchh  llaannddsshhööffddiinnggeenn  OOttttoo  
RReeiinnhhoolldd  SSttrröömmffeellddtt  eefftteerr  äähhrrhhåållllnnee  BBeeffaallllnniinnggssmmaannnneennss  WWäällbbeettrrooddddee  NNiillllss  
GGaahhnnss  sskkrriifftteelliiggaa  bbeerräätttteellssee,,  uunnddeerrsskkrreeffwweenn  aaff  hhoonnoomm  jjäämmttee  fflleerree  ppeerrssoonneerr,,  uutthhii  
hhöögglloofflliiggee  KKoonnggll..  HHooffRRäätttteenn  iiggeennoomm  sskkrriiffwweellssee  aaff  ddeenn  66  ssiiddssttlleeddnnee  MMaarrttjj,,  
ttiillkkäännnnaa  ggiiffwwiitt  wwaarraa  aaff  llaannddttmmäättaarreenn  CCaarrll  EEkkmmaann  oocchh  gguullllssmmeeddeenn  MMäässtteerr  
AAnnddeerrss  OOhhss  ii  FFaahhlluunn  bbeeggåånnggiitt  åå  ssååddaanntt  ssäätttt,,  aatttt  sseeddaann  ddee  aaff  EErriicchh  EErrssssoonn  ii  
HHöönnssaarrffwweett  oocchh  ddeessss  hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  ttiijjdd  eefftteerr  aannnnaann  ttiillll  llåånnss  
bbeekkoommmmiitt  eenn  aannsseeeennlliigg  SSuummmmaa  ppäännnniinnggaarr  sskkaallll  ddeenn  fföörrrraa  lleemmnnaatt  ddeemm  eenn  uunnddeerr  
––––  SSiiggnneetteenn  fföörrsseeggllaadd  SSkkrriifftt,,  ssoomm  ddhhee  fföörrmmeeeenntt  sskkoohhllaa  wwaarriitt  ddeenn  fföörrsskkrriiffnniinngg  
[[==öövveerrllååtteellssee]],,  hhwwiillkkeenn  EEkkmmaann  ddåå  hhaarr  mmeedd  OOhhss  ssaaggtt  ddeemm  wwaarriitt  uupppplläässtt  oocchh  ssaaggtt  
llyyddaa  ppåå  ddeessss  hheemmmmaann  ii  SSuunnddbboorrnn  oocchh  SSkkeeddeewwiijj  SSoocchhnneerr,,  ssoomm  hhaann  ddäärr  mmeeddeellsstt  
ddeemm  sskkaahhll  hhaaffwwaa  ppaannttfföörrsskkrriiffwwiitt,,  oocchh  ddäärrjjäämmttee  ddeemm  hhåårrddeelliiggeenn  fföörrttäänncckktt  
bbeemmäähhllttee  sskkrriifftt  aatttt  uuppppbbrryyttaa  mmeedd  mmiinnddrree  hhaann  sskkuullllee  hheellsstt  nnäärrwwaarraannddee  wwaarraa  ii  ddeett  
ddeenn  sseennaarree,,  nneemmbblliiggeenn  OOhhss  jjäämmttee  EEkkmmaann  fföörr  bbeemmäähhllttee  llååhhnn  ddeemm  ggiiffwwiitt  ii  
uunnddeerrppaanntt  66  ssttyycckkeenn  sswwaarrffwwaaddee  oocchh  fföörrsseeggllaaddee  aasskkaarr,,  hhwwaarruuttii  EErriicchh  EErrssssoonn  oocchh  
bbeerröörrddee  ddeessss  hhuussttrruu  wwiidd  ddeerraass  iinnhhäännddiiggaannddee  oocchh  uuppppwwiijjssaannddee  sskkoohhllaa  sseeddtt  
hhaaffwwaa  lleeggaatt  mmeehhrreennddeellss  gguulldd  oocchh  nnååggoott  SSiillffwweerr,,  mmeenn  eennäärr  eefftteerr  ffaattttaaddee  
mmiissssttaanncckkaarr  aaff  fföörröö––––––  ssaaaakk,,  ssaammmmaa  aasskkaarr  uutthhjj  wwiittttnneennss    ––––––    ddeerrwwaarroo  bblliiffwwiitt  
uuppppbbrruuttnnee,,  sskkaallll  ddee  fföörrrree  bbeeffuunnnniittss  wwaarraa  eenn  tteessttaammeennttsssskkrriifftt  ddaatteerraadd  HHöönnssaarrffwweett  
ddeenn  1122  OOccttoobbeerr  11771133  oocchh  wwaarriitt  aaff  EEkkmmaann,,  OOhhss  oocchh  EErriicchh  EErrssssoonn  
uunnddeerrsskkrriiffwweenn,,  hhwwaarraaff  ddoocchh  EErriicchh  EErrssssoonn  sskkaallll  bbeettyyggaass  ssiigghh  aallddrriigg  hhaafftt  nnååggoonn  
kkuunnddsskkaapp,,  oocchh  ddee  fföörrrr  oommrröörrddee  [[==bbeehhaannddllaaddee]]  eefftteerr  sskkiippttee  ((??sskkiiffttee))  wwaarriitt  
uuppppffyyllddee  mmeedd  ggaammmmaalltt  bbllyy  oocchh  ttäälllljjeesstteenn  mmeedd  mmeehhrraa  ssaammmmaa  ooffwwaannnnäämmnnddaa  oocchh  
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wwiidd  HHeerrrr  llaannddsshhööffddiinnggeennss  bbrreeff  bbiiffooggaaddee  aatttteesstt  sskkaall  uuttwwiijjssaa,,  hhwwiillkkeett  aalltt  
HHöögglloofflliiggee  KKoonnggll..  HHooffRRäätttteenn  äärr  ddoommbbhhaaffwwaannddee  iiggeennoomm  ddeessss  hhööggaa  sskkrriiffwweellssee  
aaff  ddeenn  99  MMaarrttjj  iinnnneewwaarraannddee  ååhhrr,,  fföörrssttäännddiiggaatt  mmeedd  aannbbeeffaallllaann,,  aatttt  hhaann  ddäärroomm  
sskkuullllee  ggiiöörraa  ssiigg  bbeehhöörriiggeenn  uunnddeerrrräättttaadd,,  oocchh  sseeddaann,,  ddäärr  mmeedd  eefftteerr  llaagg,,  KKoonnggll..  
MMaajjttss  fföörroorrddnniinnggaarr  oocchh  ssaakkeennss  bbeesskkaaffffeennhheett  fföörrffaarraa,,  ddeett  ddoocchh  eejj  kkuunnnnaatt  
ttiillllfföörreennddee  wwäärrkksstteellllaass  eelllleerr  eefftteerrkkoommmmaass  fföörr  eetttt  aannnnaatt  eexxttrraaoorrddiinnaarriiee  TTiinngg  ii  
OOrrssaa  SSoocchhnn  ssaammtt  ddhhee  oorrddiinnaarriiee  TTiinnggeennss  hhaarrddtt  ddäärreefftteerr  wwiiddttaaggaannddee,,  ssoomm  
ccoonnttiinnuueerraatt  ttiillll  sslluutteett  aaff  JJuunniiii  mmåånnaadd,,  sseeyyaannddeess  ((??))  oocchh  ddeessss  uuttoomm  HHöögg((lloofflliiggee  
KKoonnggll..  HHooffRRäätttteenn))    iiggeennoomm  eenn  aannnnaann  ddeessss  sskkrriiffwweellssee  aaff  ddeenn  2200  MMaaiiii  ddäärrppåå  
fföölljjaannddee  ttiillll  sswwaarr  lleemmbbnnaatt  ddhheett  HHööggwwäällbboorrnnee  HHeerrrr  BBaarroonn  oocchh  llaannddsshhööffddiinnggeenn  
SSttrröömmffeellddtt  bblliiffwwiitt  aannmmooddaadd  ––––––––––––    eenn  ppuubblliiccee  aaccttoorr  eelllleerr  OOmmbbuuddssmmaann  mmååttttee  
bblliiffwwaa  fföörroorrddnnaadd  aatttt  bbiiwwiissttaa  ddhheenn  rraannssaakknniinngg  ssoomm  ööffwweerr  ssaammmmaa  mmååhhll  kkoommmmeerr  
aatttt  hhåållllaass,,  jjäämmwwäähhll  ddeerr  wwiidd  ii  aacchhtt  ttaaggaa  hhwwaadd  llaagg  oocchh  KKuunnggll..  fföörroorrddnniinnggaarr  kkaann  
eennlliiggiitt  wwaarraa,,  ddeerruutthhiinnnnaann  ääffwweenn  äänn  wwiiddaarree  ddoommbbhhaaffwwaannddeenn  aannttyyddeerr  aatttt  
sskkyynnddssaammmmaassttee  oocchh  mmeedd  ddhheett  fföörrssttaa  ssoomm  sskkee  kkaann  aalltt  ssååddaanntt  wwiidd  eetttt  
eexxttrraaoorrddiinnaarriiee  TTiinngg  ssiigg  fföörreettaaggaa  oocchh  llaagglliiggeenn  aaffggiiöörraa..  HHwwiillkkeett  aalllltt  eennäärr  ddhheett  
bbeehhöörriiggeenn  uupppplläässtt  wwaarr,,  iinnlleeffwweerreerraaddee  HHooffRRäättttssAAddvvookkaatteenn  wweellbbeettrrooddddee  HHeerrrr  
CChhrriissttoopphheerr  SSpprriinnggeerr,,  ssoomm  iiggeennoomm  bbrreeff  ttiillll  SSttoocckkhhoollmm  aaff  EErriicchh  EErrssssoonnss  äännkkjjaa  
sskkaallll  bblliiffwwiitt  aannmmooddaadd  ssaammmmaa  ssaaaakk  fföörr  hheennnnee  eemmoott  wweeddeerrbböörraannddee  llaagglliiggeenn  aatt  
uuttfföörraa  ssiinn  ffuullllmmaacchhtt,,  uunnddeerrsskkrreeffwweenn  aaff  äännkkiiaann  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  ddeenn  1177  MMaajjii  
nnäässttlleeddnnee  oocchh  eefftteerr  bbeeggiiäärraann  ffiinnnneess  uuppppssttäälldd  aaff  eenn  wwiidd  nnaammnn  LLaarrss  EErrnnssttrröömm..  
HHwwaarrhhooooss  oocckk  fföörr  ddeettttaa  BBeeffaallllnniinnggssmmaannnneenn  WWäällbbeettrrooddddee  DDaavviidd  UUllffssttrröömm  
pprräässeenntteerraaddee  hhööggwwäällbboorrnnee  HHeerrrr  BBaarroonn  oocchh  llaannddsshhööffddiinnggeennss  bbrreeeeff  ddaatteerraatt  FFaahhlluu  
KKoonnggssggåårrdd  ddeenn  2222  JJuulliiii  nnäässttwweekknnee,,  ddäärr  uutthhiinnnnaann  hhaann  aannmmooddaass  oocchh  
bbeeffuullllmmääcchhttiiggaass,,  aatttt  eefftteerr  iinnggeenn  llaannddssffiissccaall  äärr,,  bbiijjwwiissttaa  ddhheennnnee  rraannssaakknniinngg  oocchh  
nnooggaa  oobbsseerrwweerraa,,  ssåå  wwäähhll  KKuunnggll  MMaajjttss  iinntteerreessssee  ssoomm  aatttt  ssaakkeenn  llaagglliiggeenn  bblliiffwweerr  
fföörreeddrraaggeenn  oocchh  aaffggiioorrdd..  AAff  ddeettttaa  aalltt  bbeeggiiäärraaddee  nnuu  llaannddttmmäättaarreenn  EEkkmmaann  ssttrraaff  oocchh  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssåå  wwäähhll  aaff  KKoonnggll..  HHooffRRäätttteennss  ttiillll  ddoommbbhhaaffwwaannddeennss  aaffllååttnnee  
SSkkrriiffwweellssee,,  ssoomm  ddeett  mmeehhnnaarr,,  eemmeeddaann  hhaann  aallddeelleess  oosskkyyllddiigg,,  ttiillll  ssiinn  hheeddeerr  oocchh  
äähhrraa  ssåå  sswwåårraa  aannggrriippeenn  oocchh  aalltt  oorräätt  wwaarraa  sskkaallll,,  aatttt  hhaann  uutthhaann  uunnddffååeennddee  ppaarrtt  
ddäärraaff  eeiijj  sskkaallll  kkuunnnnaa  iinnllååttaa  ssiigg  ii  nnååggoonn  ööppppeenn  aaccttiioonn  eelllleerr  bbeeggiiffwwaa  ssiigg  ttiillll  
CCoonntteessttaattiioonneenn  [[==((vviittttnneess))fföörrhhöörreett]]  mmeedd  fföörreennäämmnnddaa  aaccttoorreerr,,  iinnnnaann  hhaann  fföörrsstt  
ffååtttt  ddäärrööffvveerr  ssiigg  bbeehhöörriiggeenn  fföörrkkllaarraa,,  oocchh  ttiillll  äähhrrhhåållllaannddee  aaff  eenn  llaagglliigg  
SSaattiissffaaccttiioonn  [[==uupppprräätttteellssee]]  oocchh  wweeddeerrbböörrlliigg  rreeggrreessss  [[==ååtteerrggåånnggssttaallaann]]  ssiinnee  
ppååmmiinnnneellsseerr  ggiiöörraa..  HHwwaarreemmoott  HHeerrrr  AAddvvooccaatteenn  SSpprriinnggeerr  rreegg––––eerraaddee  
((rreepplliikkeerraaddee??))  ddhheett  hhaann  nnuu  ii  bböörrjjaann  aalllleennaasstt  eenn  CCiivviill  aaccttiioonn  eemmoott  ssåå  wwäähhll  hhoonnoomm  
EEkkmmaann  ssoomm  OOhhss  iinnssttiittuueerraa  oocchh  bbeeggyynnnnaa,,  bbrruukkaarr  wwiilllljjaannddeess  iicckkee  hhäälllleerr  fföörrmmeennaa  
hhoonnoomm,,  ddäärr  hhaann  iiffrråånn  eenn  ssååddaann  aannggiiffwweenn  llaasstt  sskkuullllee  ggiittttaa  ssiigg  uuhhrrsskkyyllddiigg  ggiiöörraa,,  
aatttt  äähhrrhhåållllaa  eenn  wweeddeerrbböörrlliigg  SSaattiissffaaccttiioonn  oocchh  ddäärr  EEkkmmaann  ii  ssaannnniinngg  sskkuullllee  wwaarraa  
oocchh  bbeeffiinnnnaass  oosskkyyllddiigg,,  ssåå  sskkaallll  hhaann  SSpprriinnggeerr  wwaarraa  ddeenn  ssaammmmaa,,  ssoomm  ppåå  aalltt  ssäätttt  
hhoonnoomm  ddäärr  ttiillll  hhiieellppaa  oocchh  bbiisspprriinnggaa  wwiillll,,  aalllleennaasstt  hhaann  EEkkmmaann  nnuu  iinntteett  wwiillllee  ttiillll  
ssaakkeennss  hhiinnddeerrlliiggaa  fföörreettaaggaannddee  ssååddaann  uunnddffllyycchhtt  iinn  aanntteecceessssuumm  [[==  ii  fföörrvväägg]]  
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aannfföörraa  ssoomm  mmeehhrraa  ttoorrddee  fföörroorrddssaakkaa  nnååggoonn  mmiissssttaanncckkaa,,  äänn  ggiiffwwaa  eenn  wwaarr  
oommttaanncckkaa  ttiillll  oosskkyyllddiigghheeeett  mmeedd  mmeehhrraa..  IInnllääggggaannddeess  sseeddaann  HHeerrrr  SSpprriinnggeerr  ttiillll  
RRäätttteenn  eenn  ssiinn  åå  äännkkiiaannss  wwääggnnaarr  uuppppssaattttee  KKoorrttaa  iinnllaaggaa,,  ddäärruutthhiinnnnaann  aannddrraaggeess  aatttt  
aallllddeennssttuunndd  aaff  ffrraammlleeddnnee  hheennnneess  mmaannss  EErriicchh  EErrssssoonn  ii  HHöönnssaarrffeett  fföörrlleeddnnee  
FFeebbrruuaarrjj  mmåånnaaddhh  ppåå  ssiitttt  yytttteerrssttaa  oocchh  nnäässtt  fföörr  ssiinn  ddööddhh,,  uutthhjj  ttrroowwäärrddiiggee  
ppeerrssoonneerrss  nnäärrwwaarroo  oocchh  äähhrreerr  ((??)),,  hhäärr  oomm  ggjjoorrddee  bbeerräätttteellssee  uutthhssaaggnn  oocckk  
bbeekkiiäännnneellssee,,  ssoomm  oocchh  uutthhaaff  aannddrree  ooeemmoottssääggeelliiggee  bbeewwiijjss  oocchh  sskkiiäähhll  bbeeffiinnnnaass  
sskkaallll  aatttt  llaannddttmmäätthhaarreenn  WWäällbbeettrrooddddee  CCaarrll  EEkkmmaann  oocchh  gguullllssmmeeddeenn  AAnnddeerrss  OOhhss  
sskkoohhllaa  ppåå  ååttsskkiilllliiggee  ttiijjddeerr  uunnddffåånnggiitt  oocchh  ttaaggiitt  aaff  hhoonnoomm  oocchh  ddeessss  hhuussttrruu  
aannsseeeennlliiggee  llååhhnneerr,,  ddeehhllss  ii  CCoonnttaannttee  ppeennnniinnggeerr,,  ddeellss  oocchh  ii  SScchh––––    eemmoott  ppaanntt  
ssååwwäähhll  aaff  ddeerraass  ffaassttaa  ääggeennddoomm,,  ssoomm  ddåå  wwiidd  ssiiddssttaa  llåånneettss  uunnddffååeennddee  uuppppwwiissttee  
rreeddbbaarr  oocchh  rriicchhttiigg  gguulldd  oocchh  ssiillffwweerrppaanntt  bbeessttiiggaannddee  ssiigg  ttiillll  eenn  SSuummmmaa  CCaappiittaall  aaff  
1144  330000  ddaalleerr  KKooppppaarrmmyynntt  hhwwaarraaff  ddeenn  fföörrrree((??))  1122  330000  ddaalleerrss  CCaappiittaall  oocchh  ddhheenn  
sseennaarree  22  000000  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt  sskkoohhllaa  nniiuuttiitt,,  mmeenn  ddhhee  iicckkee  aalllleennaasstt  ttiillll  SSaammmmaa  
SSuummmmaa  aallllddeelleess  hhäärr  ttiillllss  nneekkaatt  oocchh  uunnddaannddrraaggiitt  ssiigghh  aatttt  bbeettaahhllaa,,  uuttaann  oocckk  ppååssttååtttt  
ssaammtt  fföörreeggiiffwwiitt  eetttt  mmeehhrr  äänn  yytttteerrsstt  öömmkklliiggiitt  tteessttaammeenntteerrlliiggiitt  iinnssttrruummeenntt  ppåå  44  000000  
ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt,,  ssoomm  ddhhee  bbääggggee  fföörreeggiiffwwiitt  aafflleeddnnee  EErriicchh  EErrssssoonn  hhaaffwwaa  ddeemm  
bbääggggee  ii  lliiffssttiiddeenn  ttiillllssaaggtt,,  aatttt  eefftteerr  ssiinn  ddöödd  uunnddffåå..  
  
<<oommkkrriinngg  110000  ssiiddoorr  hhäärr  uutteesslluuttnnaa>>  
  
  ......  SSeeddaann  iinnlleeffwweerreerraaddeess  eenn  ooppppssaattttss  eelllleerr  fföörrtteecckknniinngg  ppåå  ddee  oommkkååssttnniinnggaarr  
((??))  ssoomm  ttiillll  ddeennnnaa  ssaakkss  uutthhfföörraannddee  oocchh  bbeewwiijjssaannddee  ppaarreett  IInnggeenniieeuurreenn  EEkkmmaann  
oocchh  MMäässtteerr  AAnndd..  OOhhss  wwiidd  ddeettttaa  EExxttrraa  oorrddiinnaarriiee  TTiinnggeett  uuppppggåånnggnnee  bblliiffwwiitt,,  ssoomm  
iinn  aalllleess  sslluutteerr  ssiigg  ttiillll  eenn  SSuummmmaa  aaff    22113311  ddaalleerr  oocchh  2244  öörree  KKooppppaarrmmyynntt  ssoomm  
äännkkiiaann  HHuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  sskkaallll  wwäärrcckkeelliiggeenn  rreeddaann  uuttkkååssttaatt,,  hhwwaarrjjäämmttee  
oocchh  ssåå  fföörrddeellss  CCrroonnooBBeeffaallllnniinnggssmmaannnneenn  WWäällbbeettrrooddddee  DDaavviidd  UUllffssttrröömm  ssoomm  
eefftttteerr  HHööggwwäällbboorrnnee  HHeerrrr  BBaarroonn  oocchh  llaannddsshhööffddiinnggeennss  hhööggaa  aannbbeeffaallllaannddee  hhaarr  
mmååsstt  aannttaaggaa  ssiigg  ppoorrtteess  aaccttoorriiss  ppuubblliiccii  [[==ddeenn  aallllmmäännnnee  ååkkllaaggaarreennss  bböörrddaa]]  wwiidd  
ddeennnnaa  ööffvveerrssttåånnddnnee  rraannssaakknniinnggeenn,,  iinnggaaff  eenn  sskkrriifftt  mmeedd  bbeerräätttteellssee,,  ddhheett  hhaann  ssoomm  ii  
88  ddaaggaarr  hhäärr  wwiidd  TTiinnggeett  mmååsstt  uuppppwwaacchhttaa,,  eeiijj  uuttaann  fföörr--  oocchh  eefftttteerrfföölllliiaannddee  aaff  ddeessss  
––––––    ssyysssslloorr,,  ssoomm  hhoonnoomm  mmeehhrraa  kkuunnnnaatt  iimmppoorrtteerraa,,  oocchh  TThhyy  sskkiiäähhlliiggeenn  
pprræætteennddeerraatt  [[==yyrrkkaatt]]  aaff  EEkkmmaann  oocchh  OOhhss  aatttt  ffåå  nniiuuttaa  fföörr  ddeessss  hhiitt  ttiillll  hhaassttaa  oommaakk  
ttiiddhhssppiillllaann,,  sskkiiuuttss  oocchh  ssååddaanntt  mmeehhrraa  ii  eetttt  fföörr  aalllltt  330099  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt  mmeedd  
fföörrbbeehhåålldd  aaff  hhwwaadd  mmeehhrr  bbeesswwäärrss  uummggiiäällllaann  ssoomm  nnuu  ttiillllbbrriinnggaass  ttoorrddee..  
  SSiiddsstt  oocchh  nnäässtt  fföörrrräänn  rraannssaakknniinnggeenn  uupppplläässtteess,,  ttiillllffrrååggaaddeess  äännnnuu  ssåå  wwäähhll  
EEkkmmaann  ssoomm  OOhhss,,  hhwwiillkkeenn  ddeerraa  aaff  ddeemm  hhaarr  EErriicchh  EErrssoonnss  nnaammppnn  uunnddeerr  ddeenn  ooffttaa  
bbeerröörrddee  ffaallsskkaa  TTrraannssaaccttiioonn  sskkrriiffttlliigg  ssaatttt??  EEkkmmaann  sswwaarraaddee  ddhheett  lläärreerr  MMäässtteerr  OOhhss  
ddhheett  sskkrriiffwwiitt,,  ssoomm  ddeennnnee  eeiijj  hheelllleerr  fföörrnneekkaa  kkuunnddee,,  ddoocchh  aatttt  ddeett  sskkiieeddtt  uutthhii  
EEkkmmaannss  eeggeenn  pprräässeennccee  oocchh  ååssiijjnn..  
  ÄÄnn  bblleeff  ffrrååggaatt  oomm  iicckkee  OOhhss  ssaatttt  ffaallsskkaa  ssiiggnneetteenn  fföörr  eelllleerr  uuppppåå,,  hhwwaarr  eefftteerr  
sswwaarraaddee  KKaann  iinntteett  wwäähhll  mmiinnnnaass  uuttaann  hhaann  lläärreerr  hhaaffwwaa  bbrruukkaatt  nnååggoonn  aaff  ssiinnee  
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ssppiittzzaarr  ssoomm  hhaann  ddåå  ddeenn  ttiiddeenn  hhaafftttt  aatttt  llaaggaa  eelllleerr  ggiiöörraass,,  mmeenn  hhaannss  eeggeett  ssppiittzzaarr  ((??))  
wwaarr  ddeett  iinntteett..  
  TTiillllffrrååggaaddeess  äänn  OOhhss  oomm  DDiiaammaanntt  RRiinnggaarr,,  oocchh  oomm  iicckkee  hhaann  hhaafftttt  dduubbbbllaa  
eelllleerr  lliikkaa  eefftteerr??  SSwwaarraaddee  ttiillll  ddeett  ssoomm    ––––––    hhwwaadd  DDiiaammaanntteerr  RRiinnggeenn  aannggåårr,,  ssoomm  
ÄÄnncckkiiaann  HHuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  fföörrmmeenntt  lliiggggiiaa  ii  ddeenn  44ddee  aaff  aasskkaarrnnaa  ssiigg  ddhheerr  
uutthhiijj  iirrrraatt,,  eemmeeddaann  DDiiaammaanntt  rriinnggeenn  bblleeff  åå  rriicchhttiiggtt  ssäätttt  ppaanntthhggiiffwweenn  aaff    ––––––    11770088  
fföörr  110000  ddaalleerr  hhwwaarrppåå  bblliiffwwiitt  bbeettaahhlltt  4400  ddaalleerr,,  sskkoohhllaannddeess  hhoonn  hhuussttrruu  AAnnnnaa  
hhaaffwwaa  bbååddee  RRiinnggeenn  oocchh  OOhhsseennss  oobblliiggaattiioonn  uutthhiijj  bbeehhåålldd,,  ssoomm  oocchh  aaff  HHeerrrr  
SSpprriinnggeerr  ttiillllssttooddss,,  aatttt  gguummmmaann  ddeett  aaff  eeddggåånngg  uutthhssaaggtttt,,  mmeenn  eelllliieesstt  uutthhii  ddeenn  44ddee  
fföörrffaallsskkaaddee  aasskkeenn  ttiillllssttoodd  OOhhss  ffååtttt  llåånnaa  110000  ddaalleerr,,  hhwwiillkkeett  ssååssoomm  nnuu  hhööggtt  
yyppppaaddee  HHeerrrr  SSpprriinnggeerr  fföörrmmäähhllttee  wwaarraa  ii  rrääcckknniinnggeenn  äännnnuu  ddeerrttiillll  uuppppttaaggnnee..  
  FFrrååggaaddeess  oomm  iicckkee  ddeerraass  iinntteennttiioonn  wwaarriitt  aatttt  eefftteerr  EErriicchh  EErrssssoonnss  ddöödd  ääffwweenn  
uutthh  ––  oorrddee  aaff  ddhhee  11000000  ddaalleerr  eefftteerr  ttrraannssaaccttiioonnss  sskkrriifftteenn,,  eemmeeddaann  ddee  ddeenn  
aanntteecckknnaa  llååttiitt,,  oocchh  eetttt  eexxeemmppllaarr  fföörrsseeggllaatt  hhooooss  EErriicchh  EErrssssoonn  lleemmnnaatt,,  ssåå  ffrraammtt  
iinntteett  ddeettttaa  bbeeddrrääggeerrii  hhäärr  äärr  bblliiffwwiitt  yyppppaatt??  EEkkmmaann  ssvvaarraaddee  ddeett  hhaann  wwaarriitt  ssiinnnnaadd,,  
oomm  hhaann  ffååtttt  ssiinnaa  llöönniinnggaarr  uutthh  aatttt  llöössaa  ddeemm  ååtteerr,,  ddeett  ssaammmmaa  oocchh  OOhhss  ssaaddee  ssiigg  hhaafftt  
ii  ssiinnnneett,,  ddhheerr  hhaann  ffååtttt  nnååggoorrlluunnddaa  ssiinn  fföörrsskkyyllllaann  fföörr  ddeett  ååttsskkiilllliiggee  hhaaffddee  bbeesswwäärr  
fföörr  EErriicchh  EErrssssoonnss  hhuussttrruu..  FFrrååggaaddeess  wwiidd  hhwwiillkkeett  tthheerraa  llååhhnneett  SSiillffwwrreett  iinn  nnaattuurraa  
uunnddffiicckkss??  ––––––  wwiidd  ddeett  fföörrssttaa..  
  UUppppåå  ttiillllffrrååggaann  oomm  EEkkmmaann  hhaarr  nnååggoott  ttiillll  ppååmmiinnnnaa  wwiidd  ddeenn  rrääcckknniinngg  ppåå    
CCaappiittaall  oocchh  uuttggiifftteerr  ssoomm  eemmoott  hhoonnoomm  äärr  fföörruunnnnaatt,,  sswwaarraaddee  aatttt  hhaann  fföörrmmäärrcckkeerr  
ddhheett  HHeerrrr  SSpprriinnggeerr  wwaarriitt  ––––––  hheehhllaa  SSaannnniinnggeenn  hhoonnoomm  ttiillll  llaasstt..  MMeenn  eehhuurruu  ddhheerr  
mmeedd  mmåå  bblliiffwwaa,,  ssåå  bbeettyyggaarr  hhaann  ssiigg  iinnggeennttiinngg  ääggaa,,  uuttaann  hhwwaadd  äännnnuu  ffiinnnneess  
ooggrraawweerraatt  aaff  SSaannddssbbeerrggss  ääggeennddoomm,,  ttiillllkkoommmmeerr  hheehhlltt  oocchh  hhåålllliitt  hhaannss  hhuussttrruu,,  oocchh  
äännttåå  ggiiöörr  iinntteett  ttiillll  11//44  ddeehhll  ffyylllleesstt  mmoott  hheennnneess  bboorrttssåållddaa  ffaassttaa  ääggeennddoomm  ii  
KKlliinnggssbboo  SSoomm  wwiidd  eexxeeccuuttiioonneenn  sskkaallll  kkuunnnnaa  wwiijjssaass;;  fföörr  ööffrriiggtt  ssaaddee  hhaann  eeiijj  
kkuunnnnaa  wwiiddaarree  ssiigg  uutthhllååttaa,,  eelllleerr  bbeekkyymmbbrraa  oomm  ddeett  wwäärrllddsslliiggaa,,  eemmeeddaann  hhaann  nnuu  
aallllddeelleess  SSaammwweettssllaaggiittss,,  wwaarrddeerr  sslluuttaannddeess  ssiinn  HHuussttrruu  oocchh  bbaarrnn  ii  gguuddss  hhäännddeerr..  
  WWiidd  ddeenn  åå  lliijjkkaa  ssäätttt  eemmoott  OOhhsseenn  ffoorrmmeerraaddee  rrääcckknniinngg,,  fföörrkkllaarraaddee  hhaann  
OOhhsseenn  ppåå  ttiillllffrrååggaann  ssiigg  eeiijj  hhaaffwwaa  nnååggoott  aatttt  ppååmmiinnnnaa..  
  TTiillllffrrååggaaddeess  EEkkmmaann  oocchh  OOhhss  oomm  ddee  nnååggoott  hhaaffwwaa  eemmoott  eexxppeennssee  
rrääcckknniinnggeenn  aatttt  aannfföörraa,,  sswwaarraaddeess  nneeiijj    HHwwaarrppåå  HHeerrrr  AAddvvooccaatteenn  SSpprriinnggeerr  ssiigg  
yyttttrraaddee,,  ddhheett  hhaann  mmeedd  rriicchhttiiggaa  vveerriiffiiccaattiioonneerr  wwiillll  oocchh  kkaann  wwiijjssaa  oomm  ssåå  
ppååffoorrddrraaddeess,,  ssiigg  hhaaffwwaa  aallttssaammmmaannss  ssoomm  uuppppfföörrddtt  äärr  wwäärrcckkeelliiggeenn  äähhrrllaaggtt  oocchh  
UUtthhkkååssttaatt..  
  HHeerrrr  BBeeffaallllnniinnggssmmaannnneenn  UUllffssttrröömm  fföörrmmäähhllttee  ddhheett  hhoonnoomm  ii  SSttaaddeenn  sskkaallll  
bblliiffwwiitt  bbeerräättttaatt,,  aatttt  OOhhss  nnååggoott  ffääddeerrnnee    ––––––    uutthhii  UUppppllaanndd  ääggaa  sskkaallll,,  hhwwaarr  ttiillll    ––––
––    nneekkaaddee,,  uuttaann  sskkaallll  hhaann  eelllliieesstt    ––––––    ssööddhheerr  iiffrråånn  aaff  eenn  ssiinn  ddhheerrssttääddeess  bbooeennddee    
bbrrooddeerr,,  HHwwaarreemmoott  HHeerrrr  UUllffssttrröömm    ––––––rreerraaddee  ddhheett  ssåå  wwiiddaa  hhaannss  BBrrooddeerr  
ääggeennddoomm  ddhheerrssttääddeess  ääggeerr,,  sskkaallll  oocchh  fföörrmmooddlliiggeenn  OOhhss  ssiinn  ddeehhll  ddhheerr  hhaaffwwaa  ssoomm  
fföörr    ––––––    aatt  kkuunnnnaa  wwiidd  nnäärrmmaarree  uunnddeerrssöökknniinngg  wwäähhll  ffuunnnniittss  eemmeeddlleerrttiidd  bbeeggiiäärraaddee  
BBeeffaallllnniinnggssmmaann,,  aatttt  ddeett  ii  PPrroottooccoolllleett  mmååttttee  bblliiwwffaa  ttiillll  mmiinnnneess  fföörrddtt..  SSlluutteelliiggeenn  
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oocchh  ttiillll  ddeett  ssiiddssttaa  yyttttrraaddee  ssiigg  HHeerrrr  AAddvvooccaatteenn  SSpprriinnggeerr  ddhheett  ssåå  wwäähhll  ÄÄnnkkiiaann  
hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr,,  ssoomm  ääffwweenn  ii  fföörrmmååggoo  aaff  ssiinn  yyppppaaddee  ffuullllmmaacchhtt  aallllddeelleess  
nnuu  iinntteerrcceeddeerraa  [[==ggåå  eemmeellllaann,,  aavvbbrryyttaa]]  oocchh  fföörrbböönn  ffäällllaa,,  fföörr  bbååddaa,,  EEkkmmaann  oocchh  
OOhhss,,  ssåå  wwäähhll  nnuu  iinnfföörr  ddeennnnaa  HHäärraaddssRRäätttt,,  ssoomm  oocchh  ttäännkkaannddee  ddeett  ssaammmmaa  iinnfföörr  
HHööggll..  KKoonnggll..  HHooffffRRäätttteenn  UUnnddeerrddåånn..  ööddmmiiuukkeelliiggaasstt  ggiiöörraass,,  oocchh  ssåå  wwiijjddaa  äännkkiiaann  
nnååggoorrlluunnddaa  sskkaaddeessllööööss  sstteellllaass  oocchh  ssiinn  ffoorrddrraann  nniiuuttaa,,  ddee  mmååttttee  bbeehhåållllaa  lliiffwweett,,  
eemmeeddaann  hhwwaarrkkeenn  äännkkiiaann  eelllleerr  hhaann  HHeerrrr  SSpprriinnggeerr  hhööggssttaa  RRäätttteenn  ppååssttåå,,  mmiinnddrree  
mmeedd  ddeerraass  eehhlläänndd  bbeekkiiäännttee  äärroo..  
  UUpppplläässtteess  aallllttssåå  yytttteerrsstt  rraannssaakknniinnggeenn,,  oocchh  äähhrrkkiiäännddeess  aaff  aallllaa  
wweeddeerrggååeennddee  ddeess  iinnnneehhåålldd  wwaarraa  rräätttt  ffaattttaatt  oocchh  aanntteecckknnaatt..  
  
  
        RReessoolluuttiioo  
  
    ––––––  eefftteerr  HHöögglloofflliiggee  KKoonnggll..  HHååffffRRäätttteenn    ––––––    bbeeffaallllnniinngg  aannssttäällllttee  
rraannssaakknniinngg    ––––––    eemmeellllaann  ffrraammlleeddnnee  bboonnddeennss  EErriicchh  EErrssssoonnss  ÄÄnnkkiiaa  hhuussttrruu  AAnnnnaa  
KKnnuuttssddootttteerr    ––––––  ggeennoomm  ddeessss  ffuullllmmääcchhttiigg  HHooffRRäättttssAAddvvooccaatteenn  wwäällbbeettrrooddddee  
HHeerrrr  CChhrriissttoopphheerr  SSpprriinnggeerr  jjäämmttee  ddeenn  aaff  HHööggwwäällbboorrnnee  HHeerrrr  BBaarroonn  oocchh  
LLaannddsshhööffddiinnggeenn  OOttttoo  RReeiinnhhoollddtt  SSttrröömmffeellddtt  ttiillllfföörroorrddnnaaddee  aaccttoorreemm  ooffffiicciioossuumm,,  
fföörr  ddeettttaa  BBeeffaallllnniinnggssmmaannnneenn  WWäällbbeettrrooddddee  DDaavviidd  UUllffssttrröömm,,  åå  ddeenn  eennaa  ssiiddaann  
KKllaaggaannddee,,  oocchh  llaannddttmmäättaarreenn  CCaarrll  EEkkmmaann,,  ssaammtt  gguullllssmmeeddeenn  AAnnddeerrss  OOhhss  ii  
FFaahhlluunn  ssvvaarraannddee,,  aannggååeennddee  eetttt  sswwåårrtt  ccrriimmeenn  ffaallssii,,  ssoomm  ddeessssee  22  sseennaarree  ttiidd  eefftteerr  
aannnnaann  hhooooss  bbeessaaggddaa  EErriicchh  EErrssssoonn  oocchh  ddeessss  hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  bbeeggååddtt  oocchh  
fföörrööffwwaatt  mmeeddeellsstt  aannsseeeennlliiggee  ppeennnniinnggeessuummmmoorr  sswwiikkeelliiggee  ttiillllssttäämmppllaannddee,,  uuppppåå  
ffaallsskkaa  oocchh  bbeeddrrääggeelliiggaa  ppaanntteerr,,  hhwwaarrfföörree  jjäämmttee  sskkaaddaannss  rreeffvviissiioonn  oocchh  
ååtteerrssttäällllaannddee  mmeedd  ååbbeellööppaannddee  iinntteerreessssee  ööffwweerr  ddeemm  äärr  ffoorrddrraatt,,  ddeett  ––––––  eennsstt  ssoomm  
llaagg  oocchh  KKoonnggll..  fföörroorrddnniinnggaarr  fföörrmmåå;;    HHwwaarrjjäämmttee  oocchh  ååttaahhll  oocchh  ffoorrddrraann  ggjjoorrttss  
uuppppåå  nnååggrraass  aannddrraa  LLååhhnneerr  hhwwiillcckkaa  ssåå  wwäähhll  EEkkmmaann  ssoomm  OOhhss  eefftteerr  ddeerraass  eeggeenn    ––––
––    ttaaggaa  hhaannddsskkrriifftteenn  hhooooss  bbeemmäähhllttee  ÄÄnnkkiiaa  uunnddffåånnggiitt  oocchh  sskkoo––––––  ––––––  mmeeddhh  ddhheett    
––––––      oocchh  uutthhffoorrddrraa    ––––––      ÄÄrr  ddeettttaa  EExxttrraa  OOrrddiinnaarriiee  TTiinnggssRRäätttteennss  TThhuunnaa    ––––––    
fföörrffaattttaaddee  UUtthhssllaagg    oocchh  aaffssaaggddee  DDoommbb  ddeenn  99  AAuugguussttii  AAnnnnoo  11772200..      
  SSeeddaann  wwiidd  RRaannssaakknniinnggeennss  bbeeggyynnnneellssee  oocchh  uuppppåå  fföörrbbeerröörrddee  AAccttoorreess  
aannssttäällttee    ––––––aannggee  MMååhhll  llaannddttmmäättaarreenn  CCaarrll  EEkkmmaann  oocchh  GGuullllssmmeeddeenn  AAnnddeerrss  OOhhss  
ssöökktt  eenn  oocchh  aannnnaann  uunnddffllyycchhtt  mmeenn  ssäärrddeelleess  ii  fföörrssttoonnee  ggrriippiitt  ttiillll  eetttt  eennhhäärrddiiggtt  
fföörrnneekkaannddee  eemmoott  ddeett  ddeemm  ttiillllaaggddee  ggrrooffwwaa  bbrrååtttt;;  OOcchh  aallllttssåå,,  EExxttrraa  OOrrddiinnaarriiee  
TTiinnggssRRäätttteenn  fföörraannllååttnnee  bblliiffwwiitt,,  eeddeelliiggeenn  aaffhhöörraa  ååttsskkiilllliiggee  oocchh  ffaasstt  [[==rräätttt]]  mmåånnggaa  
aaff  ÄÄnnkkiiaann  HHuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  eelllleerr  ddeessss  ffuullllmmääcchhttiigg  HHooffRRäättttssAAddvvooccaatteenn  
WWäähhllbbeettrrooddddee  HHeerrrr  CChhrriissttoopphheerr  SSpprriinnggeerr  ffrraammssttäällttee  wwiittttnneenn,,  jjäämmwwäähhll  aaff  ddeerraass  
aaffllaaggddee  wwiittttnneessbböörrddeerr  oocchh  uutthhssaagguurr,,  ggeennoomm  nnååggrraa  wwiissssaa  BBeewwiijjss  oocchh  wwiidd  hhaannddeenn  
ggiiffnnaa  oommssttäännddiigghheeeetteerr  kkoommmmiitt  aalllltt  mmeehhrr  oocchh  nnäärrmmaarree  ttiillll  ssaannnniinnggeennss  ggrruunndd  oocchh  
uuppppllyyssnniinngg,,  hhaarr    ––––––    uuppppåå  RRäätttteennss  bbeeaarrbbeettaannddee  GGuullllssmmeeddeenn  AAnnddeerrss  OOhhss  fföörrsstt  
oocchh  sseeddaann  llaannddttmmäättaarreenn  CCaarrll  EEkkmmaann  bblliiffwwiitt  bbeewwiissttee  oocchh  ddrreeffnnee,,  hhwwaarr  fföörr  ssiigg,,  
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ttiillll  eenn  kkllaarr  oocchh  ffrriiwwiilllliigg  bbeekkiiäännnneellssee..  OOcchh  eehhuurruu  wwäähhll  ddee  sseeddeerrmmeehhrraa,,  uunnddeerr  
RRaannssaakknniinnggeenn  oocchh  CCoonnffrroonnttaattiioonneenn  hhaaffwwaa    ––––––    ssöökktt  ttiillllääggggaa,,  hhwwaarr  uunnddeerr  
uupppphhooffwweett  oocchh  oorrssaakkeenn  ttiillll  ddeettttaa  fföörreettaaggnnaa  oorrååddeett;;  ssåå  hhaarr  ddeenn  EExxttrraa  oorrddiinnaarriiee  
TTiinnggssrräätttteenn  kkllaarrlliiggeenn  iinnhhäämmppttaatt  oocchh  bbeeffuunnnniitt,,  hhuurruu  ssoomm  AAnnnnoo  11771122  gguullllssmmeeddeenn  
AAnnddeerrss  OOhhss  fföörrsstt  bbeeggyynntt  mmeedd  aafflleeddnnee  EErriicchh  EErrssssoonn  bbeeddrrääggeelliiggeenn  uummggåå,,  ii  ddeett  
hhaann  ddiivveerrssee  ggåånnggeerr  eemmoott  nnååggrree  GGuullllkkeeddiioorr  oocchh  gguullllrriinnggaarrss  uuppppwwiissaannddee,,  ssoomm  
hhaann  ttiillll  ppaanntt  aannnnootteerraatt  sskkoollaatt,,  eefftteerr  hhaanndd  ffååtttt  oocchh  uuppppllåånntt  fföörrsstt  112200  ddaalleerr  oocchh  
sseeddaann  118800  ddaalleerr,,  yytttteerrmmeehhrraa  9900  ddaalleerr  oocchh  ssiiddsstt  110000  ddaalleerr,,  ssoomm  ggiiöörr  ttiillllssaammmmaannss  
449900  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt..  MMeenn  ii  ssttäälllleett  fföörr  ddee  uuppppwwiissttee  rreeddbbaarree  ppaanntteerr,,  ffaallsskkeelliiggeenn  
oommbbyytttt  oocchh  qqwwaarrlleemmbbnnaatt  nnååggrraa  ssmmåå  ssttyycckkeenn  ii  44  ssmmåå  sswwaarrffwwaaddee  aasskkaarr,,  ddhheemm  
hhaann  mmeedd  eetttt  oobbeekkaannddtt  oocchh  ffaallsskktt  ssiiggnneettee  bbeesseeggllaatt..  OOcchh  eehhuurruu  wwäähhll  hhaann  eefftteerr  
aafflleeddnnee  EErriicchh  EErrssssoonnss  eeggeenn  aannnnoottaattiioonn  ii  eenn  ddeessss  hhaannddbbooookk  ppåå  hhwwaarrddeerraa  LLååhhnneett,,  
ttiidd  eefftteerr  aannnnaann  ––––––  ––––––  ddåå  hhaann  kkrreeffdd  bblliiwwiitt    ––––––  hhaann  OOhhss    ––––––    11771133  ––––––    nnäärr  
EEkkmmaann  kkoommmmiitt  ii  nnäärrmmaarree  bbeekkaannttsskkaapp  mmeedd  aaffll..  EErriicchh  EErrssssoonn  ggeennoomm  eenn  pprroocceessss  
ssoomm  hhaann  fföörr  hhoonnoomm  aannttaaggiitt  aatttt  sskkrriiffttttlliiggeenn  ddrriiffwwaa  oocchh  hhaann  EEkkmmaann  eefftttteerr  OOhhss  
fföörrmmäähhllaann  sskkaallll  fföörr  hhoonnoomm  kkllaaggaatt  ssiinn  bbrriisstt  eefftttteerr  ppäännnniinnggaarr  aatttt  kkuunnnnaa  bbeeffrriiaa  ssiigg  
iiffrråånn  ddeenn  aaddmmiissssiioonn  ssoomm  hhoonnoomm  ddeenn  ttiiddeenn  ööffwweerrggåå  sskkuullllee,,  ddåå  jjäämmwwäähhll  bbrruussttiitt  
ppäännnniinnggaarr  fföörr  hhoonnoomm  OOhhss,,  hhaaffwwaa  ddee  bbääggggee  uuttii  OOhhsseennss  hhuuuuss  kkoommmmiitt  ppåå  ddeenn  
bbeeddrrääggeelliiggaa  ssttäämmpplliinngg,,  oocchh  uuppssaatttt  eenn  ssåå  kkaallllaadd  rreecciipprrooqquuee  ttrraannssaaccttiioonn  [[==  
öömmsseessiiddiigg  uuppppggöörreellssee]]  ddeenn  EEkkmmaann  mmeedd  ssiinn  hhaanndd  sskkrriiffwwiitt  eemmeellllaann  EErriicchh  EErrssssoonn  
oocchh  ddeemm  bbeeggggee  oocchh  ddeenn  ddaatteerraatt  ssååssoomm  ii  HHöönnssaarrffwweett  ddeenn  1122  NNoowweemmbbeerr  11771133  
uuppppåå  44000000  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt  ssoomm  hhaallffppaarrtteenn    ––––––    eefftteerr  hhaannss  ddöödd  aaff  ddeessss  
eennddaassttee    ––––––    hhaaffwweerr  aatttt  uunnddffåå  ––––––    oorrddssaakkeerr  ssoomm  ssiiäällffwwaa    ––––––    iinnfföörrdd,,  nnuu  
iinnffaalllleerr,,  TThheerr  uunnddeerr  ddee  iicckkee  aalllleennaasstt  ssaatttt  ssiinnee  eeggnnee    ––––nniiggee  oocchh    ––––lliiggee  SSiiggnneetteerr,,  
uutthhaann  oocckk  EErriicchh  EErrssssoonnss,,  ssoomm    OOhhss  ––––oogg  lläätttt  uunnddeerrrriittaatt  jjäämmttee  ddeett  bbrruukklliiggee  
SSiiggnneetthhee  eelllleerr  BBoommäärrkkeess  uunnddeerrtteeggnnaannddee,,  ssoomm  OOhhss  uutthhii  BBllyy  hhaafftt  uutthhssttuucckkiitt,,  lliikktt  
eemmoott  ddeett  ssoomm  hhaann  OOhhss  hhoonnoomm  ssiieellff,,  ttiillllfföörraannddee  aaff  SSiillwweerr  ggiioorrddtt  oocchh  uuttsskkuurriitt,,  aaff  
hhwwiillkkeenn  sskkrriifffftt  TTwwåå  eexxeemmppllaarr  fföörrffäärrddiiggaaddee  bblliiffwwiitt  hhwwaarrmmeedd  ddee  bbeeggiiffwwiitt  ssiigg  ttiillll  
HHöönnssaarrffwweett  oocchh  uunnddeerr  pprrææ––––  oocchh  bbeeggiiäärraann,,  aatttt  EEkkmmaann  uuppppåå  ssiinnee  ffaassttaa  
ääggeennddoommaarr  ii  SSuunnddbboorrnn  oocchh  SSkkiieeddeewwiijj  ppaannttfföörrsskkrriiffnniinngg,,  ssoomm  fföörr  hhoonnoomm  EErriicchh  
EErriicckkssssoonn  ((ssiicc!!))  jjäämmwwäähhll  tthhåå  uupppplläässtt  bblliiffwwiitt,,  ffååtttt  wweerrkkeelliiggeenn  uuppppllåånnaa  eefftttteerr  
ddeerraass  ääggiitt  ttiillllssttååeennddee  44..000000  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt  ii  ppllååttaarr,,  ddeellss  ii  hhwwiitttt  rriinnggaatt  oocchh  
aarrbbeettaatt  SSiillffwweerr  eehhuurruuwwäähhll  eefftteerr  ÄÄnnkkiiaannss  HHuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerrss  fföörrmmäähhllaann,,  
ddhhåå  sskkaallll  ttaaggiitt  66..000000  ddaalleerr  ddiittoo  mmyynntt  mmeenn  ii  ssttäälllleett  aatttt  lläämmnnaa  ddeenn  rräättttaa  uupppplläässttee  
ppaannttsskkrriifftttteenn  ggjjöörr  åå  bbeehhäännddiiggtt    ––––––––  ––––––––  ssttuucckkiitt  ffrraamm  oocchh  fföörrlleemmbbnnaatt  ddeenn  
fföörrffaallsskkaaddee  ttrraannssaaccttiioonnss  sskkrriifftttteenn,,  iihhooppaallaaggdd,,  hhwwiillkkeenn  bblliiffwwiitt  mmeedd  aallllaass  ddeerraass  
SSiiggnneetteerr  uutthhaann  uuppppåå  ttiillllsslluuttnnee  oocchh  bbeesseeggllaaddee  mmeedd  hhåårrddtt  fföörrbbuudd  aatttt  EErriicchh  EErrssssoonn  
ddhheenn  ––––––    aaff  hhwwiillkkeenn  ii  ssåå  mmååttttoo  ttiillll    ––––––    OOhhss  eefftttteerr  eeggiitt  ttiillllssttååeennddee  aallll    ––––––    
uunnddffååtttt  11770000  ddaalleerr,,  hhaaffwwaannddeess  sseeddaann    ––––––    ssoomm  OOhhss  wwiidd  oorrddiinnaarriiee  hhäärraaddssttiinnggeett    
––––––    11  MMaajjii  ddhheenn  22ddrraa  aaff  ddeenn  iinnnneehhaaffwwaannddee  eexxeemmppllaarr  ssoomm  hhuurruuwwäähhll  aaff  ddeemm  
uunnddeerrsskkrreeffnnee  wwaarriitt,,  ttiilllliijjkkaa  mmeeddhh  EErriicchh  EErrssssoonnss  ffaallsskkeelliiggeenn  ttiillllssaattttee  nnaammppnn  oocchh  
SSiiggnneetteerr  iinntteecchhnnaa  llååttiitt,,  ssåå  aatttt  ddeett  lliijjkktt  ssyynneess  ssååssoomm  ddeerraass  iinntteennttiioonn  jjäämmwwäähhll  
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wwaarriitt  aatttt  eefftttteerr  EErriicchh  EErrssssoonnss  ddöödd  oocchhssåå  uutthhffoorrddrraa  ii  ssttöödd  ddeerraaff  ddeessssee  
ttrraannssssiiggnneerraaddee    44000000  ddaalleerr,,  ddhheerr  iicckkee  ddeettttaa  bbeeddrrääggeerrii  fföörrrr  yyppppaatt  bblliiffwwiitt..  NNuu  
yytttteerrmmeehhrraa  oocchh  ddäärrfföörr  ddeemm  ppeennnniinnggaarr  bbeeggyynntt  ttrryyttaa,,  ii  ssyynnnneerrhheett  fföörr  EEkkmmaann  
ssååssoomm  OOhhsseenn  ppååssttåå  wweehhllaatt,,  eemmeeddaann  hhaann  ttiillll  ssiinnaa  ååttsskkiilllliiggee  rräätttteeggåånnggaarrss  
uutthhssöökkaannddee  sskkoollaa  bbeettaarrffwwaatt  mmeeddeell,,  hhaaffwwaa  ddee  oomm  wwååhhrreenn  eefftttteerr  1111  ((??))  AApprriill  
11771144  ääffwweenn  uutthhii  gguullddssmmeeddeenn  OOhhss  hhuuuuss,,  sseeddaann  ddhhee  hhwwaarr  åå  ssiinn  hhaanndd,,  uuppppllååttiitt  hhäärr  
oocchh  ddäärr  jjuuvveelleerr  aaff  gguulldd  oocchh  DDiiaammaannttrriinnggaarr,,  fföörruuttoomm  hhwwaadd  ddee  ssiiäällffwwaaaa  kkuunnnnaatt  
ääggtt  ii  ssåå  mmååttttoo  aannssttäälllltt  ssiitttt  bbeeddrrääggeerrii,,  aatttt  ddee  fföörrsskkaaffffaatt  ssiigg  ttwwåå  lliijjkkaa  aasskkaarr,,  oocchh  
uutthhii  ddeenn  eennaa  llaaggtt  jjoouuvveelleerrnnaa  oocchh  uutthhii  ddeenn  aannddrraa  1122  ssttyycckkeenn  mmeedd  qqwwiicckkssiillffwweerr  
bbeessttrruukknnee  kkooppppaarrssllaannttaarr  oocchh  eenn  ssttoooorr  mm––––––  aaff  tteennnn  aaff  lliikkaa  jjoouusstteerraadd  wwiiggtt  eemmoott  
hhwwaarraannddrraa,,  hhwwaarruuppppåå  ddee  ii  ssäällllsskkaapp  mmeedd  hhwwaarraannnnaann,,  äänn  bbeeggiiffwwiitt  ssiigg  ttiillll  ooffttaa  
bbeennäämmnnddee  EErriicchh  EErrssssoonn  aatt  tthhåå  eefftttteerr  uuppppwwiijjssaannddee  aavv  ssiinn––––––  mmeedd  ssiinn  fföörrbbeerröörrddee  
gguullllppaanntt    ––––––    22000000  ddaalleerr  oocchh  nnååggrraa  110000ddee  ddaalleerr    ––––––    gguullllssmmeeddeenn  OOhhss  sskkaallll  ppåå  
ssiinn  ddeehhll    ––––––    mmeenn  ddeenn  rräättttaa  bbeerröörrddee  gguullllppaanntteenn    ––––––    sseeddaann  ggeesswwiinnddtt  ååtteerrttaaggiitt  
oocchh  ssttuucckkiitt  ii  ssttäälllleett  ddeenn  aannddrraa  aasskkeenn  mmeedd  fföörrbbeerröörrddee  oowwäärrddee  SSaakkeerr  uutthhii,,  ssoomm  
wwääggaa  eefftttteerr  SSiillffwweerrwwiicchhtt    ––––––  ddeenn  iinnggeenn  GGuullllwwiicchhtt  äänn  wwaarrddtt  ttiillllhh––––––    4477  33//44  ll..  
[[==lloodd]]  fföörruuttaann  aasskkeenn,,  ddeenn  ddee  jjäämmttee  EErriikk  EErrssssoonnss  eeggiitt  SSiiggiillll,,  mmeedd  22nnee  oobbeekkaannttee  
SSiiggnneetteerr,,  ssoomm  OOhhss  ii  bbllyy  uuttpprreeggllaatt,,  bblliinnddtt  wwiijjss  uutthhaannppåå  fföörrsseeggllaatt  oocchh  
qqwwaarrlleemmbbnnaatt..  ÄÄnn  yytttteerrmmeehhrraa  oocchh  ååhhrreett  eefftttteerr  ääffwweennssttääddeess  eelllleerr  ppåå  wwååhhrreenn  ((??))  ssåå  
ssäätttt,,  mmeedd  22nnee  lliijjkkaa  fföörrsskkaaffffaaddee  sswwaarrffwwaaddee  aasskkaarr  ssiitttt  bbeeddrrääggeerrii  bbeeffrräämmiiaatt,,  ppåå  ddeett  
ddee  ii  ddeenn  eennaa  llaaggtt  gguullll,,  oocchh  ii  ddeenn  aannddrraa  llaaggtt  bbllyy  oocchh  ttäällggsstteenn,,  wwiicchhtt  eemmoott  wwiicckktt  
ttiillll  5544  11//88  lloodd,,  eefftttteerr  SSiillffwweerrwwiicchhtt,,  oocchh  tthhåå  ssiigg  ttiillll  pprraaccttiisseerraatt  22..000000  ddaalleerr  ii  ppllååttaarr  
oocchh  hhwwiijjttaa  ppeennnniinnggaarr,,  hhwwaarr  aaff  OOhhss  eefftttteerr  ttiillllssttååeennddee  jjuusstt  hhaallffppaarrtteenn,,  ssåå  aatttt  hheellaa  
ssuummmmaann  ssoomm  ddee  ttaaggaa  ppåå  eetttt  ssååddaanntt  bbeeddrrääggeelliiggiitt  ssäätttt  ssiigg  ttiillllhhaannddaabbrraacchhtt,,  fföörruuttaann  
OOhhsseennss  eennsskkiijjllttee  ffaallsskkee  llååhhnn  bbeessttiiggeerr  ssiigg  ttiillllssaammmmaannss  ttiillll  88..440000  ddaalleerr  
kkooppppaarrmmyynntt..  OOcchh  eehhuurruuwwäähhll  ÄÄnnkkiiaann  hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  wweehhllaatt  ppååssttåå,,  
ddhheett  iinnaalllleess  ppåå  eetttt  sslliijjkktt  sswwiijjkkffuulllltt  ssäätttt  sskkoollaa  bblliiffwwiitt  llååhhnn  ttaaggnnee  ppåå  22nnee    ggåånnggeerr  
1122  000000  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt,,  hhwwaarrddeerraa  ggåånnggeenn  66  000000  ddaalleerr,,  ssåå  hhaarr  hhoonn  ddoocchh  ddhheerr  
ttiillll  iinnggaa  sskkiiäähhll  eelllleerr  oopptteecckknneellsseerr  hhaafftttt,,  eemmoott  ddee  ssaakkggiiffnneess  eennssttäännddiiggaa    ––––––    ppåå  
22nnee  uutthhaavv  33nnee  ggåånnggeerr    ––––––    uuttssllaagghhiitt    ––––––    ddeenn  ttiillllttaallaaddee  ssiigg  ppåå  RRäätttteennss  
ttiillllffrrååggaann,,  aatttt  sseeddaann  mmoottssttååeennddee  wwiisssshheeeett  ssiiäällffwwaa    ––––––    SSaannnniinnggeenn  mmeedd    ––––––    
fföörrffaallsskkaaddee  ppaanntteennss  wwiicchhtt  nnååggoonn  hhööggrree  SSuummmmaa  kkuunnnnaatt  äärrffwwaass    ––––––    eefftteerr  
hheennnneess  eeggeenn  uutthhssaaggoo    ––––––    ddeett  iinnttyyggaass  aatttt    ––––––    eefftteerr  CCaapp  4433  [[TTjjuuvvaabbaallkkeenn??]]  
eelllleerr  CCaapp  1155    ––––––    ssaammtt  CCaapp  1166  §§  55    ––––––    aannnnaann  ttiiuuffnnaadd  aannsseeeess    ––––––    AAllttssåå  ii  
fföörrmmååggoo  aaff  KKuunnggll..  BBrreeff  oorrddaa[[llaa]]ggeenn  aaff  ååhhrr  11665533  §§  33  kkuunnnnaatt  ssååwwäähhll  EEkkmmaann  ssoomm  
OOhhss  SSkkyyllddiiggee,,  OOhhss  aaff  ––––––    ssåå  llåånnggtt    ––––––    lliikkmmäättiiggtt  KKuunnggll..  BBrreeffffeett  aaff  ddeenn  33  ((??))  
MMaarrttiijj  11669988  ååtteerrssttäällllaa    ––––––  ffååtttt  iiggeenn  nneemmbblliiggeenn  ddeenn  aaff    ––––––    22110000  ddaalleerr  SSuummmmaann  
oocchh  jjäämmwwäähhll    ––––––    sskkyylldd  aaff  ssiinn  ääggeennddoommbb,,  fföörr  ssiinnee  eeggnnee    ––––––  ffaallsskkaa  llååhhnneerr  449900  
ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt  ddoocchh  uuttaann  iinntteerreessssee,,  eemmeeddaann  ddeett  ii  ssåå  bbeesskkaaffffaatt  mmååhhll  iinntteett  
ffoorrddrraatt  eelllleerr  ttiillllddöömmaass  kkaannnn,,  mmeenn  ddeerraass  hhuussttrruueerrss  rräätttt  oocchh  eenn  ddeehhll  aaff  ddeerraass  bboooo  
lliikkwwäähhll  oofföörrkkrräänncckktt  oocchh  uunnddaannttaaggeenn,,  ssåå  wwiiddaa  ddeemm  iinnggeenn  ddeellaacchhttiigghheeeett  ii  
SSaakkeerrnnaa  wwaarriitt  yyppppaatt    ––––––    wweerrkkssttäällllaannddee  kkuunnnnaatt  ööffwweerrttyyggaatt  eelllleerr  aatttt  ddee  ddhheerr  aaff  
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nnååggoott  ttiillll  ssiinn    ––––––    ssååssoomm  aaff  rraannssaakknniinnggeenn  wwiiddaarree  ffiinnnneess;;  OOcchh  fföörr  ööffrriiggtt  eemmeeddaann  
ddeennnnaa  ooffwwaannnnäämmnnddaa  SSuummmmaann  llåånnggtt  ööffwweerrssttiiggeerr  ddeett  qquuaannttuumm  ssoomm  HHööggssttbbeerröörrddee  
KKoonnggll..    ––––––  oorrddnniinngg  fföörr  ddööddsswwäärrdd  ssttaaddggaarr  oocchh  uutthhssäätttteerr,,  ddöömmaass  ssååwwäähhll  CCaarrll  
EEkkmmaann  ssoomm  AAnnddeerrss  OOhhss  ttiillll  ddööddeenn  ssaakkeerr  oocchh  bbrroottttsslliiggaa..  DDoocchh  nnååddeerr  oocchh  
lleeuutteerraattiioonn  [[==ssttrraafffflliinnddrriinngg]]    [[äärroo]]  KKuunnggll..  JJuussttiittiiee((??))ssttaatteenn  uunnddeerrssttäälllltt,,  hhuurruu  
wwiiddaa  ssåå  wwäähhll  mmååhhllssääggaannddeennss  fföörr  ddeemm  ffäällddee  ddoommbbeenn,,  ssaammtt  oocchh  aatttt  ddeessssee  
hhööggeelliiggeenn  bbeettyyggaass  ddeett  ddeerraass    ––––––  ssaakk  wwaarriitt    ––––––    fföörrwwääggeennhheett  sskkuullllee  kkoommmmaa    ––––
––    rriicchhttiiggtt  aatttt  bbeettaahhllaa  ––––––    uutthh  wwäärrcckkaa  nnååggoonn  lliinnddrriinngg  fföörr  ddeemm    ––––––    fföörr  ööffrriiggtt  
aannggåårr  äännkkiiaannss  hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerrss  ääggaannddee,,  ffoorrddrraarr  eefftteerrkkoommmmaa  
oobblliiggaattiioonneerr  oocchh  hhaannddsskkrriifftteerr,,    ––––––    CCaarrll  EEkkmmaannss  CCaappiittaalleett  336600  ddaalleerr  
KKooppppaarrmmyynntt  hhwwaarrppåå  ffoorrddrraass    ––––––    ffrråånn  hhwwiillkkeenn  oobblliiggaattiioonn  oocchh  DDaattoo  ddeenn  1199  
SSeepptteemmbbeerr  11771133  ttiillll  ddeenn  1199  AAuugguussttii  mmäässtt  wwaarr  ggååeennddee  àà  66  PPrroo  CCeennttoo  ttiillll  116688  
ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt,,  ggiiöörr  ttiillllssaammmmaannss  552288  ddllrr  3300  öörree  1122  ppeennnniinnggaarr  kkooppppaarrmmyynntt..  
OOcchh  hhooooss  gguullllssmmeeddeenn  OOhhss  993322  ddaalleerr  2200  öörree  kkooppppaarrmmyynntt    ––––––    HHuuffwwuuddppoosstt  mmeedd  
ddhheerrppåå  uuttrrääcchhnnaatt  IInntteerreessssee  eefftttteerr  eenn  55  eelllleerr  66  pprroo  CCeennttoo  aalltt  ssååssoomm  iinntteerreesssseett  
bblliiffwwiitt  fföörreesskkrriiffwwiitt  eelllleerr  nnuu  ttiillll  448800  ((??))  ddaalleerr  22  öörree  44  ppeennnniinnggaarr..  SSåå  eehhuurruuwwäähhll  
ddeessssee  äärroo  kkllaarraa  ttiillllssttäännddiiggaa  oocchh  uuttmmäättnnaa  sskkuullddffoorrddrriinnggaarr,,  lliijjkkwwäähhll  ssoomm  ÄÄnnkkiiaann  
hhuussttrruu  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  jjäämmttee  ddeessss  ffuullllmmääcchhttiigg  HHeerrrr  AAddvvooccaatteenn  SSpprriinnggeerr  
ggooddwwiilllliiggtt  oocchh  aaff  öömmtt  ssiinnnneellaagg  eemmoott  ddeerraass  HHuussttrruueerr  oocchh  BBaarrnn  aallddeelleess  
eefftttteerrggiiffwwaa  fföörrbbeerröörrddee  EEkkmmaann    ––––––    sskkuulldd  ––––––    wwäärrddeerraatt  OOhhsseennss  sskkuulldd  ttiillll  eenn  
SSuummmmaa  iinnaalllleesstt  aalllleennaasstt  11220000  ddaalleerr,,  aallttssåå  hhaarr  äännkkiiaann  AAnnnnaa  KKnnuuttssddootttteerr  aaff  
bbeerröörrddaa  ssiinn  ggiiäälldd    ––––––––    OOhhss  oocchh  ddeessss  hhuussttrruu  åå    ––––––    SSaammmmaa  ssiiddsstt  bbeerröörrddee  
SSuummmmaa    ––––––    oocchh  bbeekkoommmmeerr  ssiinn  rriicchhttiiggaa  bbeettaahhllnniinngg    ––––––    kkuunnnnaannddeess  fföörr  ööffrriiggtt  ii  
ssåå  bbeesskkaaffffaadd  ccrriimmiinnaall  aacchhtt  lliijjkkwwäähhll  ddeessssee  ttiillll  ddööddeenn  ddöömmbbddee  ppeerrssoonneerr  mmeedd  iinnggaa  
eexxppeennsseerr  oocchh  oommkkååssttnniinnggaarr  ggrraavveerraass..  
  
          ––––––  OO  ––––––  
  
  
  
  
  
EEPPIILLOOGG  
  
JJaagg  vveett  iinnttee  oomm  ddööddssddoommeenn  nnååggoonnssiinn  ffaassttssttäällllddeess  ii  hhoovvrräätttteenn,,  eelllleerr  oomm  mmåålleett  
eennss  kkoomm  uupppp  ddäärr;;  hhoovvrräätttteennss  hhaannddlliinnggaarr  ffrråånn  ddeessssaa  åårr  ssaakknnaass..  DDoocckk  vveett  mmaann  aatttt  
lleeuutteerraattiioonn,,  ddvvss  eenn  lliinnddrriinngg  aavv  ssttrraaffffeett,,  vviidd  ddeennnnaa  ttiidd  fföörreekkoomm  ii  hhoovvrräätttteenn  ii  ddee  
fflleessttaa  ffaallll  ddåå  llääggrree  rräätttt  uuttddöömmtt  ddööddssssttrraaffff..  CCaarrll  EEkkmmaann  bblleevv  ii  aallllaa  ffaallll  ttyyddlliiggeenn  
iinnttee  aavvrräättttaadd  uuttaann  ddoogg  ii  ffäännggeellssee;;  eexxaakktt  nnäärr  äärr  ookkäänntt  mmeenn  ddeett  vvaarr  fföörree  ddeenn  1100  
ffeebbrruuaarrii  11772211,,  aallllttssåå  uunnggeeffäärr  eetttt  hhaallvvåårr  eefftteerr  rräätttteeggåånnggeenn  ii  SSttoorraa  TTuunnaa..  
GGuullddssmmeeddeenn  OOhhss  ffrråånn  FFaalluunn  ttyycckkss  oocckkssåå  hhaa  ddöötttt  ssnnaarrtt  eefftteerr  rräätttteeggåånnggeenn..  
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PPEENNNNIINNGGVVÄÄRRDDEE  
  
11  ddaalleerr  ((==3322  öörree))  kkooppppaarrmmyynntt  mmoottssvvaarraaddee  vviidd  ddeennnnaa  ttiidd  uunnggeeffäärr  5500  kkrroonnoorr  ii  
ddaaggeennss  ppeennnniinnggvväärrddee  ((oomm  eenn  ssååddaann  jjäämmfföörreellssee  öövveerrhhuuvvuuddttaaggeett  äärr  mmeenniinnggssffuullll))..  
BBeeddrrääggeerriieett  mmoottssvvaarraaddee  aallllttssåå  mmiinnsstt  440000  000000  kkrroonnoorr..  
  
NNååggrraa  pprriisseexxeemmppeell  ffrråånn  oolliikkaa  ttiillllffäälllleenn  11771100--11772200  ((aalllltt  ii  ddaalleerr  kkooppppaarrmmyynntt,,  
iicckkee  aatttt  fföörrvvääxxllaa  mmeedd  ddaalleerr  ssiillvveerrmmyynntt  eelllleerr  rriikkssddaalleerr  ssoomm  hhaaddee  vväässeennttlliiggtt  
hhööggrree  vväärrddeenn))::  
11  ttuunnnnaa  ((ccaa  115500  ll))  rråågg  3355  ddaalleerr  
11  ttuunnnnaa  ((112266  ll))  ssttrröömmmmiinngg  2244  ddaalleerr  
11  ttuunnnnaa  ((112266  ll))  llaaxx  4488  ddaalleerr  
11  ffaatt  ((115577  ll))  ggootttt  ööll  2288  ddaalleerr  
11  aannnnaatt  ffaatt  ggootttt  ööll  4455  ddaalleerr  
11  kkaannnnaa  ((22,,66  ll))  mmjjööllkk  2244  öörree  ((33//44  ddaalleerr))  
11  ppaarr  sskkoorr  mmeedd  eennggeellsskkaa  ssuulloorr  77  ddaalleerr  
MMåånnaaddssllöönn  fföörr  ssttyyrrmmaann  7722  ddaalleerr  
MMåånnaaddssllöönn  fföörr  hhoovvrräättttssaasssseessssoorr  220000  ddaalleerr  ((ooffrräällssee))  eelllleerr  225500  ddaalleerr  ((ffrräällssee))..  
  
((KKäällllaa::  LLaaggeerrqqvviisstt  oocchh  NNaatthhoorrsstt--BBööööss,,  ””VVaadd  kkoossttaaddee  ddeett??””))  
  
  
  
SSTTAAMMTTAAVVLLAA  

  
CCaarrll  EEkkmmaann      gg..mm..  AAnnnnaa  KKlliinnggbbeerrgg  

||  
CCaarrll  KKlliinnggbbeerrgg    ((11669944  --  cc..11777744))  

||  
JJoonnaass  KKlliinnggbbeerrgg    ((11773333--11779966))  

||  
CCaarrll  KKrriissttooffffeerr  KKlliinnggbbeerrgg    ((11778800--11886677))  

||  
EErrllaanndd  TThh..  KKlliinnggbbeerrgg    ((11882211--11991144))    

||  
EErrllaanndd  TThh..  KKlliinnggbbeerrgg    ((11886666--11993388))  

||  
CCaarrll  KKlliinnggbbeerrgg    ((11990055--11999900))  

||  
............  

  


